
 

experiències amb els que no les han fet. En definitiva, he de convertir la 

missió evangelitzadora en una prioritat. Ho he de fer com a creient individual 

i ho hauríem de fer com a comunitat eclesial. 

No sé per què no demano perdó a Déu més sovint per aquesta mancança en 

la meva vida com a creient. 

Joan Ferrés Prats 
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DIUMENGE 24 DE DURANT L’ANY.  11 DE SETEMBRE DE 2022. Nº 33 
 

L’11 DE SETEMBRE 
 

Fa 6 anys que també l’11 de setembre va escaure’s en diumenge. 
En aquella ocasió vaig escriure en el Full parroquial aquest escrit 
que ara reprodueixo. El que ja deia aleshores veig que té actualitat 
ara que ja han passat 6 anys, amb tot el que hem viscut, moments 
difícils, experiències molt dures  amb crispacions, judicis, presons 
i exili..., també ferides i  vivències de desànims i desenganys. Però 
més enllà d’aquest mar de fons, la Diada, com dic citant a Maragall 
és la voluntat d’ ”un poble que estima i avança donant-se les 
mans”. 
 

L’Església mai no predicarà en contra l’amor a cada persona, sigui d’on sigui i 
parli com parli, ni predicarà l’odi entre els pobles. Sí que acompanyarà els 
pobles en el seu camí, respectant el seu procés, segons la seva voluntat, amb 
bona relació, agermanats sempre. L’amor a Catalunya que alguns voldrien 
veure sobirana i independent és una aspiració tan digna com els qui opinen 
d’altra manera. I no ha de ser viscuda com una agressió d’odi o menyspreu 
contra ningú ni contra cap altre poble ni contra els qui no opinen igual. L’odi, 
el menyspreu, la burla, la prepotència, la incomprensió... no ajuden a resoldre 
els problemes. Al revés: fan que les ferides siguin més fondes i, qui sap, potser 
incurables.   
Expressem-nos lliurement, acollim la diversitat, busquem un país millor. De 
sempre hi ha hagut maneres de pensar diferents. Acceptem-ho i acceptem-nos 
així entre nosaltres. Les aspiracions de Catalunya no són d’ ahir ni d’abans 
d’ahir. Vénen de molt enrere. Ni són caprici d’uns il·luminats. 
I que el llenguatge de l’amor no s’afebleixi sinó que estigui per damunt de les 
justes i diverses aspiracions dels ciutadans i dels pobles. I estimem aquest 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 10.- Beat Domènec Castellet .  
Vespre (festiva), 20 h.-   Acció de Gràcies amb motiu del 47 aniversari de 
                                            casament Ferrés-Galofré.  

Encarnació Rovira (de les seves amigues) 
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE  24 DE DURANT L’ANY.  
9 h.- Família Ribas Badosa 
12:00 h.-  Missa 
 

Dilluns dia 12.- Dolç Nom de Maria  
20 h.-   Difunts família Prat Salvans      
Dimarts dia  13.- Sant Joan Crisòstom.  
9 h.-   Missa.                        
20 h.- Missa  

Dimecres dia 14.- Exaltació de la Santa Creu 
9 h.-    Missa     
20 h.-  Missa        
 

Dijous dia  15.- Mare de Déu dels Dolors.  
9 h.-  Josep M. Aymerich i Costa i difunts de la família 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 16.- Sant Corneli i Sant Cebrià, màrtirs.   
9 h.-  Missa. 
20 h.-   Modesta Casas (2n. aniversari). Pere Vendrell i Font (11 aniv.) 

Dissabte dia 17.- Sant Robert Belarmino.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts famílies Portants del Sant Crist. 
    Dolors Prats i Josep Ferrés   
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE  25 DE DURANT L’ANY .  
9 h.-  Missa       
12:00 h.-  Missa 
 

 

Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom. 

Vós que sou el nostre veritable conseller: veniu a nosaltres,  

doneu-nos suport, entreu als nostres cors. 

Ensenyeu-nos el camí, mostreu-nos com assolir la meta. 

Impediu que perdem el rumb com a persones dèbils i pecadores. 

No permeteu que la ignorància ens porti per falsos camins. 

Concediu-nos el do del discerniment, perquè no deixem que les nostres 

accions es guiïn per prejudicis i falses consideracions. 

Conduïu-nos a la unitat amb Vós, perquè no ens desviem del camí de la 

veritat i la justícia, sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal 

ens esforcem per assolir la vida eterna. 

Us ho demanem a Vós, que obreu en tot temps i lloc, en comunió amb el 

Pare i el Fill, pels segles dels segles. Amén. 



nostre poble i la seva voluntat de ser, com un anhel del que diu el Poeta 
Maragall en La Sardana: “ser un poble que estima i avança donant-se les 
mans”. Res de trencar la convivència amb ningú. Ans el contrari. Com diem en 
la Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat: “Ajunteu tots els seus fills 
amb cor de germans”.   

Mn. Anton Roca 

 

 EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU,  
FESTA DELS PORTANTS DEL SANT CRIST 
La festa és el dia 14 de setembre, però també en farem memòria el 
dissabte, dia 17, a la missa de les 20,00 h. A la sortida, petit 
piscolabis. 
 

 ESPAI DE PREGÀRIA 
Aquest dilluns, a les 19,15 h: Exposició eucarística. A les 20,00 h: 
missa 

                                                                                                                                                                                                                     
 91è. ROMIATGE A MONTSERRAT: 23, 24 i 25 DE SETEMBRE  

Queden poques cel·les..., i també l’autocar que pujarà diumenge es 
va omplint. Els dies de despatx podeu inscriure-us: Autocar i dinar: 
40 €. No s’han retocat preus... com abans de la pandèmia! 

 
 CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA DIOCESANA DEL CAMÍ SINODAL 

DEL BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT. 
Diumenge vinent, dia 18, a les 18,00 h. a la Basílica de la Sagrada 
Família de Barcelona, ens trobarem una bona representació del 
nostre bisbat: presidits pel nostre bisbe Agustí, amb la presència de 
preveres, diaques, religiosos i religioses del bisbat i amb molts fidels 
que ompliran la basílica. Molts d’ells han participat en el treball del 
Sínode en l’etapa diocesana. Amb aquesta Eucaristia dominical la 
nostra diòcesi vol expressar l’acollida del treball del Sínode i la 
continuïtat en el nou curs que comencem. 
 

Del nostre arxiprestat hi participen unes 200 persones i la majoria hi 
va amb autocars (3). L’autocar ens recollirà al centre La Vailet (costat 
del Mc Donald’s) a ¼ de 5 de la tarda (16,15 h.). És imprescindible 
que porteu l’entrada a la Basílica.   

 
 
 

 
 

 BAPTISMES, DISSABTE DIA 10:  
Eric Vicente Collado i Eric Serra Gutiérrez. Felicitem els seus pares i 
preguem per la fe d’aquests infants. 
 

 INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI 
Comença el proper dimecres, dia 14 i dia 21, de 5 a 7 de la tarda al 
Casal. S’han d’inscriure els que faran primer de catequesi i 
reinscriure els qui faran segon. 
Per a la Confirmació la inscripció es farà a l’octubre.  

 
 

ACULL ELS PECADORS I MENJA AMB ELLS 

Quan em toca escriure sobre l’evangeli, medito sobre ell durant la setmana. 

Aquesta vegada la meditació m`ha dut a aproximar-me a les paràboles de 

l'ovella perduda, la moneda extraviada i el fill pròdig des d’un punt de vista 

diferent del que ho havia fet sempre. Ho he fet des de la murmuració dels 

fariseus i dels mestres de la Llei:  “Aquest home acull els pecadors i menja 

amb ells”. És aquesta murmuració la que dona peu a la predicació de Jesús 

en forma de paràboles. 

Permeteu-me que ho digui d’una manera provocadora i simplista: avui cap 

fariseu que volgués murmurar de l’Església ho faria amb unes paraules 

similars. I això posa de manifest que a l’Església tenim un problema o, si més 

no, una mancança. 

A Jesús el criticaven els benpensants de l’època, els religiosos convencionals, 

perquè passava molt de temps amb els pecadors, els allunyats, els extraviats. 

Avui, en canvi, a l’Església dediquem gairebé tot el nostre temps als “bons”, 

a conservar-los, a mantenir-los. Gairebé tot és al servei dels “noranta-nous 

justos que no necessiten conversió” (per bé que tots en necessitem). La 

majoria de la feina que fem a l'Església és mirant cap endins, no pas cap 

enfora. I, paradoxalment, a dins cada vegada som menys. 

Quan em faig aquestes reflexions, no estic pensant en els bisbes o els 

capellans. Considero que aquest retret ens l’hauríem de fer tots els creients. 

Si de debò sento que Déu és el Pare bo que m'acull quan no ho mereixo, si 

de debò crec que només a la casa del Pare em puc sentir salvat, he de tenir la 

urgència de mirar cap enfora, de compartir aquests sentiments i aquestes 

(continua al darrere)  

 


